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ROPS.X.3612/2/2013                            Załącznik Nr 1.1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny” 

 

Charakterystyka szkolenia 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta 

rodziny, poznanie praw i obowiązków, zadań i uprawnień jakie stoją przed asystentem 

rodziny, poznanie metod pracy z rodziną dysfunkcyjną oraz zdobycie praktycznych 

umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom 

rodziny. 

Zakres 

tematyczny 

a) wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, 

zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy; 

b) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z 

uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji 

kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka; 

c) regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

d) zadania i uprawnienia asystenta rodziny; 

e) etyka pracy asystenta rodziny; 

f) analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny; 

g) komunikacja interpersonalna; 

h) metodyka pracy asystenta; 

i) definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy; 

j) charakterystyka problemów rodziny, w tym: 

- problemy destrukcyjne zachowań dziecka i rodziców, 

- nieprawidłowe postawy rodzicielskie, 

- problemy wychowawcze, 

- problemy w pełnieniu ról społecznych, bezrobocie, uzależnienia, choroby 

psychiczne; 

k) analiza potrzeb i problemów rodziny; 

l) sporządzanie planu pracy z rodziną; 

m) doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w 

wypełnianiu ról społecznych; 

n) problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; 

o) organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i 

zaburzeniami zachowania; 

p) problematyka mediacji w rodzinie; 

q) elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego; 

r) zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych; 

s) edukacja zdrowotna; 

t) problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie; 
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u) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

v) pielęgnacja niemowląt i dzieci; 

w) pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym; 

x) współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę; 

y) zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, 

w formie praktyk w tej instytucji. 

Termin realizacji 

szkolenia 

Pierwszy zjazd szkolenia musi zostać zrealizowany, tj. zakończony, w terminie do 15 

kwietnia 2013r. Całość szkolenia musi zostać zrealizowana do 30 września 2013r. Zjazdy 

powinny odbywać się z częstotliwością nie częściej niż co dwa tygodnie. O terminach 

poszczególnych zjazdów decyduje Wykonawca, mając na uwadze zobowiązania 

zawodowe Uczestników szkolenia oraz komfort nauczania.  

Informacja o terminach poszczególnych zjazdów zostanie przekazana Zamawiającemu 

nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. 

Sposób 

organizacji zajęć i 

praktyk 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

zobowiązani są przeszkolić łącznie 20 osób. Realizacja zamówienia powinna obejmować 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób w jednej grupie, w wymiarze 

230 godzin dydaktycznych (przy założeniu, że jedna godzina zajęć dydaktycznych to 45 

minut), w tym 30 godzin z zakresu analizy własnych możliwości i ograniczeń w 

wykonywaniu zadań asystenta rodziny i 30 godzin praktyk w instytucji prowadzącej 

pracę z rodziną. 

Szkolenie realizowane będzie w cyklu 11 trzydniowych (21 godzinnych) zjazdów wraz 

z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych zjazdów dowozu, zakwaterowania oraz 

wyżywienia. 

Uczestnik ma prawo do nieobecności na dwóch zjazdach podczas całego szkolenia. 

Wykonawca zapewni Uczestnikom szkolenia realizację praktyk w instytucji prowadzącej 

pracę z dzieckiem i rodziną. Ww. instytucja może zostać wskazana przez Uczestnika 

szkolenia lub, w przypadku braku wskazania, musi zostać wskazana przez Wykonawcę. 

Koszty związane z realizacją praktyk ponosi Wykonawca. 

Zajęcia i praktyki zorganizowane są i przeprowadzone w ramach zjazdów na terenie 

województwa wielkopolskiego Praktyki nie są osobnymi działaniami i nie mogą być 

realizowane poza określoną liczbą zjazdów. Natomiast sposób organizacji praktyk i 

forma zależy od Wykonawcy. 

Wykonawca wskaże co najmniej dwie instytucje, jednak nie więcej niż trzy w których 

planowane są praktyki, oraz przedstawi program praktyk. 

Uczestnik po zakończeniu praktyk w określonej instytucji jest zobowiązany przekazać 

Wykonawcy stosowne zaświadczenie o ich zakończeniu.  

Ww. dokument jest podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zakończenie udziału 
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w zajęciach i zrealizowanie praktyk w wymiarze minimum 30 godzin. 

Uczestnicy 

szkolenia 

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z 

terenu Wielkopolski. Preferowane będą osoby pracujące jako asystenci rodziny lub 

planowane do zatrudnienia na stanowiskach asystentów rodziny. 

Metody                 

i techniki, jakie 

Wykonawca 

zobowiązany jest 

zastosować 

podczas 

szkolenia 

Metoda wykładowa, 

Metody warsztatowe: np. praca w grupach; dyskusja na forum w grupach, gry i zabawy 

interakcyjne, burza mózgów, asocjogramy, mini wykłady interaktywne, studium 

przypadku, dyskusja kierowana, praca z tekstem, wymiana doświadczeń, praktyki. 

Podczas zajęć wykorzystywane będą pomoce audiowizualne (np. rzutnik, projektor, 

wideo, kamera). 

 

Materiały 

szkoleniowe 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe, 

wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć, w formie papierowej i na nośniku 

elektronicznym. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do 

akceptacji nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. Materiały powinny być 

przekazane do akceptacji w wersji ostatecznej. Jeden komplet materiałów Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w momencie podpisania umowy. 

Rekrutacja 

i obsługa 

administracyjna 

Współpraca z Zamawiającym w zakresie naboru kandydatów na szkolenie i tworzenie 

listy uczestników oznacza: 

– nawiązanie kontaktu Wykonawcy z jednostkami pomocy i integracji społecznej 

w Wielkopolsce i na podstawie otrzymanych tą drogą zgłoszeń przeprowadzenie 

wstępnej kwalifikacji uczestników szkolenia oraz sporządzenie listy kandydatów do 

grupy,  

– przekazanie sporządzonej listy kandydatów Zamawiającemu w celu uzyskania 

jej akceptacji. Dostarczenie ww. listy musi nastąpić na 2 dni przed terminem 

rozpoczęcia pierwszego zjazdu,  

– poinformowanie kandydatów; po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji 

zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu się na szkolenie.  

Wykonawca dokonuje ww. czynności posługując się formularzami przygotowanymi 

przez Zamawiającego i z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych przez 

Zamawiającego (baza e-mail jednostek pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce). 

Zamawiający prowadzi działania wspierające działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, 

listów oraz informacji na stronie internetowej. Mają one na celu promowanie szkolenia 

i informowanie o szkoleniu jednostek pomocy społecznej w Wielkopolsce.   

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do rzetelnego sporządzenia i prowadzenia 

dokumentacji projektowej, na podstawie wzoru ustalonego przez Zamawiającego, tj.: 

- formularzy zgłoszeniowych,  

- list obecności potwierdzających jednocześnie możliwość skorzystania z transportu, 

zakwaterowania i wyżywienia,  

- list potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych, 

- deklaracji uczestnictwa,  

- zaświadczeń o zatrudnieniu, 
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- zaświadczeń o udziale w szkoleniu (po realizacji obowiązkowych praktyk) 

- ankiet ewaluacyjnych;  

oraz do:  

przekazywania Zamawiającemu oryginałów dokumentacji projektowej związanej z 

realizacją usługi szkoleniowej nie później niż w ciągu 10 dni od zakończenia 

poszczególnych zjazdów w następującej szczegółowości: 

 - po I zjeździe należy przekazać: formularze zgłoszeniowe, deklaracje 

uczestnictwa, zaświadczenia o zatrudnieniu, listy obecności potwierdzające możliwość 

skorzystania z transportu, zakwaterowania i wyżywienia, listy potwierdzające 

otrzymanie materiałów szkoleniowych, ankiety ewaluacyjne. Wymagane jest aby 

deklaracje uczestnictwa oraz zaświadczenia o zatrudnieniu  zostały złożone przez 

uczestników w momencie ich rejestracji na szkoleniu i były dostarczone 

Zamawiającemu na żądanie, 

 - po II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI zjeździe należy przekazać listy obecności 

potwierdzające możliwość skorzystania z transportu, zakwaterowania i wyżywienia, 

ankiety ewaluacyjne, 

- po XI zjeździe dodatkowo należy przekazać: kserokopie zaświadczeń o ukończeniu 

szkolenia oraz listy potwierdzające odbiór zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.  

 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

- prowadzenia ewidencji obecności uczestników na zajęciach w każdym dniu, na 

podstawie listy obecności potwierdzonej przez osobę koordynującą lub wykładowcę, 

- przeprowadzenia badań na potrzeby monitoringu i bieżącej ewaluacji projektu,  

- wydania uczestnikom zaświadczeń o udziale w szkoleniu według treści ustalonej z 

Zamawiającym, 

- wydania uczestnikom materiałów promocyjnych udostępnionych przez 

Zamawiającego, 

- ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929, z późn. zm.) i przekazania ich do 

Zamawiającego w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo,  

- przestrzegania wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Organizacja szkolenia 

Dojazd 

Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dojazd uczestników: 

– pierwszego dnia z miejsca zbiórki uczestników szkolenia do miejsca, w którym 

realizowane będzie szkolenie oraz  

–  po zakończeniu szkolenia powrót do miejsca zbiórki.  

Miejscem zbiórki uczestników szkolenia będzie Dworzec Letni w Poznaniu, ul. 
Dworcowa 1 (odbiór uczestników poszczególnych zjazdów w dniu ich rozpoczęcia 
nastąpi o godz. 10:00 z Dworca Letniego w Poznaniu). 
Dojazd zorganizowany będzie z wykorzystaniem transportu samochodowego – z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa przejazdu oraz wygody (dla każdej osoby miejsce 

siedzące, w razie potrzeby ogrzewanie lub klimatyzacja).  

Zakwaterowanie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników w pokojach 2 lub 
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1 osobowych, w hotelu trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno – szkoleniowym 

spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w woj. wielkopolskim, 

w tym w mieście Poznaniu. Obiekt nie może być położony w bezpośrednim sąsiedztwie 

ruchliwych ciągów komunikacyjnych: dróg, torów kolejowych, kanałów powietrznych. 

Standard zakwaterowania powinien spełniać następujące wymagania:  

– komfort akustyczny w całym obiekcie, 

– oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń, 

– temperatura w pomieszczeniach dostosowana do potrzeb użytkowników, 

– telefon i fax dostępny dla gości w recepcji, 

– pokoje wyposażone w łazienkę z WC, garderobę – szafa lub wnęka z wieszakami,  

– łazienka z dostępną zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, ręczniki, 

– przechowanie bagażu gości przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, 

– udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – apteczka w recepcji, 

– umożliwienie skorzystania z napojów przez całą dobę.  

W sytuacji gdy uczestnikiem szkolenia będzie osoba niepełnosprawna, Wykonawca 

zapewni możliwość udziału tej osoby w szkoleniu. 

Sale szkoleniowe 

Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o 
zasady BHP. Sale dydaktyczne muszą znajdować się w obiekcie lub na terenie tego 
samego ośrodka, w którym zakwaterowani są uczestnicy szkolenia. Sale dydaktyczne 
powinny posiadać okna i być wyposażone w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń 
(projektor multimedialny, laptop, nagłośnienie, flipcharty z kartkami papieru oraz 
kompletem pisaków), umożliwiający realizację zajęć w sposób określony w § 2 ust. 1 lit. 
d) wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5.1 do specyfikacji. 
Temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do potrzeb użytkowników 

Wyżywienie  

Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności 

i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego 

zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom:  

- pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację, 

- drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, kolację, 

- trzeciego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, 

- 2 serwisy konferencyjne w każdym dniu szkolenia, składające się z kawy, herbaty, 

wody mineralnej, soków, owoców; np. jabłko lub banan, wyrobów cukierniczych, 

- zorganizowanie kolacji integracyjnej podczas pierwszego zjazdu. 

Ww. posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa, ale w tym samym 

budynku lub na terenie tego samego ośrodka. 

Posiłki powinny być podawane na zastawie ceramicznej, z kompletem sztućców 

metalowych i serwetek. 

 Wykonawca musi zapewnić obsługę pozwalającą na szybkie i sprawne wydanie 

posiłków. 

Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, w tym co najmniej: 

Pieczywo – dwa rodzaje. 

Danie na ciepło: np. jajecznica, kiełbaski.  

Wędliny – dwa rodzaje. 

Sery – dwa rodzaje. 
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Dżem.  Mleko.  Jogurt. 

Płatki śniadaniowe. 

Świeże warzywa: np. ogórek, pomidor. 

Napoje:  

- kawa, herbata – do wyboru,  

- soki – podane w szklanym dzbanku, przynajmniej dwa rodzaje 

- woda mineralna gazowana i niegazowana - podana w szklanym dzbanku lub w 

butelce. 

Dodatki: cukier, mleko, cytryna, masło – dostępne dla każdego uczestnika 

                      Obiad składający się przynajmniej z: 

Zupy (co najmniej 350 ml) 

Dania głównego: ziemniaki zamiennie z ryżem , makaronem lub kaszą (co najmniej 

200g), sztuka mięsa (co najmniej 150g – bez sosu, z sosem 170g) zamiennie z kotletem 

schabowym (co najmniej 150g), rybą (co najmniej 150g), drobiem (co najmniej 150g), 

warzywami gotowanymi oraz zestaw surówek z warzyw sezonowych (co najmniej 

200g). 

Deser, Napoje: soki; przynajmniej dwa rodzaje w szklanym dzbanku, woda mineralna 

gazowana i niegazowana, podana w szklanym dzbanku lub w butelce. 

Podane gramatury dotyczą produktów po obróbce termicznej. 

Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w 

chwili podania obiadu, pod warunkiem zachowania odpowiedniej temperatury dań. 

                     Kolacja powinna się składać przynajmniej z: 

Dania głównego podawanego na ciepło. 

Zimnej płyty składającej się z: wędliny (dwa rodzaje), sera (dwa rodzaje), warzyw 

sezonowych, warzyw marynowanych, sałatek itp. 

Pieczywo – dwa rodzaje 

Napoje: kawa, herbata: do wyboru dla Uczestników 

Soki; przynajmniej dwa rodzaje, podane w szklanym dzbanku, 

Woda mineralna gazowana i niegazowana; podana w szklanym dzbanku lub w butelce 

Dodatki: cukier, mleko, cytryna, masło; dostępne dla każdego uczestnika. 

 

 

 


